
Z Á P I S
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.)

Zapotôčky – Nové mesto
konaného dňa 21. 05. 2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.   Otvorenie, privítanie
2.   Prerokovanie žiadostí 
3.   Záver 

bodu č. 1 VVO  č.  III.  Mgr. Libor Mokrý privítal všetkých prítomných  
otvorila zasadnutie Výboru volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové mesto.

bodu č. 2 rámci tohto bodu rokovania sa členovia VVO č. III. zaoberali nasledovnými 
žiadosťami:

Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom Nedožery – žiada o 
nájomnej zmluvy k pozemkom vo vlastníctve mesta Prievidza, ktoré sú 

bližšie špecifikované v Nájomnej zmluve, ktorá tvorí súčasť prerokovaných materiálov

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Nesúhlasia predloženým návrhom nájomnej zmluvy, stotožňujú sa so stanoviskom 

0 5 ( Bucák, Drábiková, Gigac, Mokrý, Babiaková/ zdržal sa:0

.o., so sídlom A. Žarnova 820/16, 971 01 Prievidza žiada o 
pôvodného účelu v kúpnej zmluve byty a kancelárie, na nový účel a to apartmánový byt 
s bazénom a infrasaunou.

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Nesúhlasia so zmenou účelu na apartmánový byt s bazénom a

0 3 (Drábiková, Mokrý, Babiaková) / zdržal sa: 2 ( Bucák, Gigac)

Útvar architektky mesta na základe ž. Erika Rajnohu, Cintorínska 1699/77, 
Bojnice a Petra Wesserleho, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno žiada o 
stavebnej čiary smerom ku komunikácii – ul. M. Falešníka z dôvodu investičného 
zámeru realizácie zastrešenia vchodu do existujúceho objektu súp. č. 428 a realizácie 
zastrešeného stojiska pre umiestnenie dvoch kontajnerov na TKO.

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Súhlasia s posunutím stavebnej čiary . 
Hlasovanie: za: 5 (Bucák, Drábiková, Gigac, Babiaková, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 0

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36442151
žiada o zriadenie vecného bremeno na priznanie práva umiestnenia a uloženia 
inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam, za účelom prevádzky, 

údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období 
– – – Montáž VN rozvádzača. Predpokladaný 

rozsah vb vrátane ochranného pásma je 21 m2. Uvedená stavba súvisí s realizáciou 
stavby „Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných žst.“  v 



železničnej stanici Prievidza. Prípadne žiada o kúpu časti mestského pozemku pod VN 
spínacou stanicou, ktorá bude napojená na existujúce VN káblové vedenia. Z novej 
spínacej stanice bude pripojený odberateľ ŽSR. Predpokladaný rozsah kúpy časti 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko
Súhlasia so zriadením vecného bremena. 

Hlasovanie: za: 5 (Bucák, Drábiková, Gigac, Babiaková, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Podpredseda VVO Mgr. Libor Mokrý poďakoval prítomným za účasť ukončil 

…………… …………….

Mgr. Libor Mokrý 
VVO  Zapotôčky – Nové Mesto

zapísala 21. 05. 2020 Ing. Natália Topáková  




